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InZErCIa
0905 338 878

Čas Vašej konzultácie je potrebné objednať : 0905 655 392

Výživová poradňa            Čínska medicína MING

BIO meranie celého tela    15 €

   bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min
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 ČO DOKÁŽE ZISTIŤ:

   bolestí, alergií, skrytých chorôb

   bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min
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ZIMNÝ VÝPREDAJ
POMNÍKOV    
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Príďte sa presvedčiť do našej vzorkovej predajne !!!
Partizánska 1849 (vedľa autosalónu PEUGEOT), POPRAD-ZÁPAD

Mobil: 0902 209 489        Tel.: 052/7764 353   

... najlepší pomer kvalita - cena ...
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SKLENNÍKY
DO VAŠEJ ZÁHRADY
info: 052/ 776 39 40

0907 909 473
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TEST  ZDRAVIA
Biorezonančné vyšetrenie celého tela 15 eur

 zisti povahu a príčinu Vášho ochorenia
 funkčnosť a stav jednotlivých orgánov
 čo Váš organizmus potrebuje
 test patogénov, alergie, potravín
 bezbolestné a vhodné aj pre deti
 trvá 60-90 min. výsledky ihneď

EURODIAG, Drevárska 1, POPRAD 
0907 922 021Objednajte sa na:
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Popradsko Vám praje

KRÁSNY A ÚSPEŠNÝ

NOVÝ ROK 2020
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Každý týždeň: 
Poprad, Kežmarok, Abrahámov-
ce, Huncovce, Ľubica, Spišská 
Belá, Veľká Lomnica, Vlková, 
Vrbov, Spišská Sobota, Stráže 
pod Tatrami, Batizovce, Gánovce, 
Hozelec, Hôrka, Hranovnica, Já-
novce, Kravany, Lučivná, Mlynica, 
Spišská Teplica, Spišské Bystré, 
Spišský Štiavnik, Svit, Štrba, Švá-
bovce, Veľký Slavkov, Vikartovce, 
Ľubica 

popradsko@regionpress.sk

Redakcia: Bajkalská 3852/20 
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POPRADSKO
KEŽMARSKO

Mgr. Marcela Petreková 0905 338 878
Miroslav Imrich  0907 895 865
Distribúcia:
Katarína Fábryová  0907 673 929
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Poprad

Stará ¼ubovòa

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (41.130 domácností)

VIZITKY
0905 338 878

K A M E N Á R S T V O
0915 893 966 | www.idstone.sk

ID STONE s.r.o.
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PRIEMYSELNÝ AREÁL POPRAD - VÝCHOD,

Tak ich tu máme

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Dve dvadsiatky. Vyzerajú dobre, 
pred pár dňami boli väčšinou stvár-
ňované v zlatej farbe. Každoročná 
a novoročná eufória už je taká. Ako 
„železná košeľa“ ibaže v pozlátku. 

Vraj to bude rok zmien. No, mohol 
by byť, fakt! Akurát, že zrejme nebude. 
Roky sa nemenia len tak, z ničoho nič. 
Nič sa nezmení, kým sa nezmeníme my, 
občania. Možno aj ľudia. Keď chcela mať 
stará mama vypeknený „šporhelt“, za-
behla do obchodu, kúpila striebrenku a 
vyčančala ho. Nezmenila ho technicky, 
ale aspoň niečo urobila.

Nebudem tu ja a teraz mudrovať, 
všetko podstatné, čo mám na srdci, po-
vedala na Nový rok 2020 pani prezident-
ka Zuzana Čaputová: „Medziľudské 
vzťahy, atmosféra, v akej naša spoloč-
nosť žije, nie je daná a nemenná. Vytvá-
rame ju my všetci. So smútkom a rozča-
rovaním sledujem, ako naberá na sile 
hrubosť, vulgárnosť a manipulácia vo 
verejnej debate. Ako si pomaly zvykáme 
na to, že osobný konflikt je legitímnou 
pracovnou metódou. Akoby jedinou 
cestou na presadenie svojich myšlienok 
bolo poníženie oponenta a vymedze-
nie sa na jeho úkor. So slovom sa často 

narába účelovo, bez zodpovednosti za 
následky a s umlčaním vlastného sve-
domia. Sme unavení z množstva kon-
fliktov a  mnohých ľudí rozdeľujú spory.

Myslime však na to, že aj po nich 
budeme všetci na Slovensku žiť spo-
ločne. O čo prajnejší a úctivejší k sebe 
budeme dnes, o čo menej sa od seba v 
dôsledku sporov vzdialime, o to lepšie 
zvládneme, keď sa situácia po voľbách 
nebude vyvíjať celkom podľa našich 
predstáv. My všetci spolu teraz tvoríme 
Slovensko. A každý, kto má skutočný 
záujem o to, aby sa našej republike da-
rilo, musí vidieť v tom druhom aj brata, 
sestru, občana, človeka, s ktorým, i keď 
názorovo nesúhlasí, bude sa na tomto 
dôležitom zámere spolupodieľať.“

Žiť spolu je oveľa lepšia predsta-
va, ako sa nenávidieť? Čo 
myslíte? Ozaj, vraj tie dve 
dvadsiatky znamenajú 
karmický rok. A karma, tá 
je veľký kúzelník!

S pozdravom a 
želaním viac dob-
rého ako zlého -

Projekty elektroinštalácie, revízie
RD, �rmy, byty, obchodné strediská, nemocnice - BIM technológia

0908 512 443 | www.bahernikmbe.sk
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0800 500 091 - www.konstrukter.sk
PÁRY
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Máte DLHY ? Nebojte sa banky, 
ani úžerníkov, ani dražby, ani súdov !

Volajte  0905 638 627  finančný obhájca

popradsko.sk

WWW.REGIONPRESS.SK

0905 338 878

ZVÝŠTE SI
KÚPNU

SILU
INZERCIOU 

Dôležité
telefónne čísla

(platné na celom Slovensku)

Záchranná lekárska služba
155

Požiarna služba
150

Polícia
158

Tiesňové telefónne číslo
112
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Brantner Poprad začal so 
zberom vianočných strom-
čekov   
 

POPRAD (8.januára 2020) - Spoločnosť Brantner 
Poprad, s.r.o. začala v utorok so zberom živých via-
nočných stromčekov. Zvážať ich bude podľa har-
monogramu - trikrát týždenne - pondelok, stredu 
a piatok až do konca januára. 

Popradčania sa zvyknú zbavovať vianočných 
stromčekov hneď po sviatku Troch kráľov. Živé 
stromčeky, ktoré ešte donedávna zdobili naše prí-
bytky stačí umiestniť na stanovište kontajnerov, 
odkiaľ ich zváža špeciálne vozidlo. „Zber prebieha 
od skorých ranných hodín a vozidlo sa podľa po-
treby otočí aj viackrát,“ vysvetľuje Klára Gálliková, 
vedúca strediska verejnej zelene Brantner Poprad. 

„Prosíme občanov, aby zbavili stromčeky 
všetkých ozdôb. Stromčeky ďalej putujú na zhro-
maždisko biologicky rozložiteľného odpadu na 
Kvetnici, kde sa spracujú na drevnú štiepku a od-
tiaľ putujú do kompostárne,“ doplnila Gálliková.

V kompostárni sa v priebehu troch - štyroch me-
siacov rozložia na rašelinu, ktorá sa neskôr použije 
na údržbu verejnej zelene v meste.

Podľa údajov spoločnosti Brantner Poprad, s.r.o. 
množstvo zozbieraných stromčekov medziročne 
mierne klesá, z čoho vyplýva, že Popradčania pre-
ferujú skôr umelé alebo črepníkové stromčeky.

» Mgr. Novotná, Public Space

Najčastejšími menami detí 
v roku 2019 boli Samuel a 
Sofia
      Matričný úrad Poprad vypracoval rebríček 
najpopulárnejších mien, ktoré vyberali rodičia 
v minulom roku. Pod Tatrami sa z chlapčen-
ských mien najviac ujali Samuel (28-krát), Jakub 
(26-krát) a mená Michal a Martin dali rodičia 22 
deťom,“ konkretizovala hovorkyňa mesta Poprad 
Jarmila Hlaváčová.
      Do rebríčka desiatky najčastejších chlapčen-
ských mien minulého roka sa dostali aj Tomáš (19-
krát), Filip (18-krát), Adam (17-krát), Oliver (16-krát, 
Matúš (15-krát), Dávid a Dominik (13-krát) a meno 
Matias sa páčilo 11 rodičom.
      Najčastejším dievčenským menom v Poprade 
je Sofia, až 26 dievčat dostalo toto meno, nasledu-
je Stela (16-krát), Jasmina (14-krát) a trojica mien 
Nina, Timea a Eliška (13-krát). „Mená Diana a 
Viktória dalo svojim deťom 12 rodičov, populárna 
bola aj Tamara (11-krát), Sára (desaťkrát), Katarína 
(deväťkrát), Alžbeta (sedemkrát) a desiatku najpo-
pulárnejších mien uzatvárajú Barbora a Júlia, kto-
ré sa v matričných záznamoch objavili zhodne po 
šesťkrát,“ doplnila Hlaváčová.

        » TASR
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11. 1. v roku 1787 
William Herschel objavil mesiace Titania 
a Oberon planéty Urán.

Výročia a udalosti
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Denne sa stretávam s množstvom ľudí, ktorí vedia, 
že o kvalite spravovania krajiny a o kvalite reforiem 
nerozhodujú vymakané videá, ani pekne znejúce frá-
zy, ale kvalita volebného programu. Ten je kľúčovým 
dokumentom každej strany, ktorá má ambíciu spraviť 
život na Slovensku lepším.

Preto sme sa rozhodli napísať program, ktorý má 
nielen ambíciu byť opäť raz najlepší, ale zároveň je 
to skôr Návod na lepšie Slovensko. Návod, ako riadiť 
krajinu, ak nám dáte dôveru. Aby sa nám ani omylom 
nestalo, že sa staneme súčasťou vlády a nebudeme ve-
dieť, „čo včul“. Bude to presne naopak - od prvého dňa 
budeme veľmi presne vedieť, čo robiť, lebo máme plán. 
Dali sme si s ním veľa práce. Našim zámerom bolo na-
písať program, aký Slovensko ešte nezažilo, lebo práve 
taký po 12-ich rokoch Fica naša krajina potrebuje ako 
soľ. 

Na 372-ich stranách uvádzame 1.144 konkrétnych 
a reálnych riešení, ktoré zlepšia život na Slovensku. 
Program tvorilo vyše sto ľudí doslova tisíce hodín            
a so všetkou skromnosťou hovorím, že sa máme čím 
pochváliť. 

Ak sa do neho začítate, zistíte, že presne na toto sme 
poctivo pripravení - žiadne všeobjíma-
júce frázy, žiadny svetový mier, ale 
konkrétne, ihneď použiteľné rieše-
nia. 

Návod na lepšie Slovensko nájde-
te na www.sas.sk

Programy nikto nečíta? 
Veľký omyl!

Richard Sulík
predseda SaS

Návod na lepšie 
Slovensko

Toto vyjadrenie už takmer zľudovelo. Aké je 
nesprávne, také je známe. Pravdou je, že na Slo-
vensku máme významné regionálne rozdiely. 
Bratislava na jednej strane, kde HDP na obyvate-
ľa predstavuje 180 % priemeru EÚ, až po východ-
né Slovensko, kde je to len 60 %. Košice a Prešov 
aktuálne predstavujú perifériu Slovenska a celej 
EÚ. Infraštruktúrne prepojenie so západom kra-
jiny výrazne chýba. Aj keď sa dobuduje, nebude 
to stačiť. Ak chceme východu Slovenska naozaj 
pomôcť, musíme ho dostať z okraja do epicentra 
diania. Ako? Musíme pomôcť susedom – Ukraji-
ne. Keď budeme stáť pri Ukrajine v jej úsilí brániť 
sa Ruskej agresii, pomôžeme aj sebe. Musíme ju 
podporiť v jej snahe zrealizovať nevyhnutné re-
formy. Tiež jej musíme pomôcť, okrej boja s ko-
rupciou, aj v snahe dostať sa do Európskej únie. 
Keď sa to podarí, získame dvakrát – stabilného 
suseda a rozvoj obchodu a ekonomiky na výcho-
de Slovenska. Ukrajina je obrovská krajina s 42 
miliónmi obyvateľov, ktorí sú nám 
kultúrne blízki, vzdelaní a pra-
covití. Rovnako ako sa to stalo            
v Dolnom Rakúsku, kde dovtedy 
okrajové menej rozvinuté oblasti 
Rakúska odrazu nabrali novú 
dynamiku práve po vstupe Slo-
venska do EÚ. Dobrý sused je 
najväčšie požehnanie.

Na východe vraj nič nie je a čo 
na to Ukrajina?!

Zdravý rozum je 
najlepší recept

Pavel Vrábik
projektový manažér a člen SaS

Nedostávate vaše 
obľúbené noviny 
do schránky?
Napíšte nám do redakcie
popradsko@regionpress.sk
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www.kia.sk

Myslíte si, že vyzerá úžasne?  
Počkajte, keď nasadnete.

Nová Kia XCeed. Senzácia, ktorá sa nedá utajiť.
Ikonický športový dizajn zadnej časti s výrazným tvarom LED svetiel, pútavý 
zadný difúzor a duálny výfuk jednoznačne tvoria podmaňujúci charakter 
nového modelu Kia XCeed, ktorý sa okamžite stane témou rozhovoru 

pre vašich priateľov.

G A R A N C I A  K VA L I T Y

ROČNÁ ZÁRUKA

Kombinovaná spotreba paliva: 5,1 – 7,1 l/100 km, emisie CO 2 : 134 – 162 g/km /WLTP. *Záruka 7 rokov/150.000 km. Obrázok je ilustračný.

Motor-Car Poprad, spol. s r.o.,  Partizánska 3800,  058 01 Poprad
052/ 789 56 01 | kia@motor-car-poprad.sk | www.motor-car-poprad.sk
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Najčastejšie želania počas vstupu do 
nového roka sú zdravie a  šťastie. A 
pritom zdravie si vie ovplyvniť najviac  
každý sám. 

Je dôležité stanoviť si reálne ciele. Plá-
ny typu – schudnem 20 kg, upravím si 
tlak tak, že až budem môcť vysadiť lieky, 
udržím si hladinu krvného cukru bez nut-
nosti užívania inzulínu alebo tabliet – sa 
žiaľ  väčšinou nesplnia, ak človek výrazne 
nezmení svoje zvyklosti. Úprava zdravia 
nie je možná bez úpravy pravidelných 
zvyklostí a naučenia sa na nových. Treba 
si uvedomiť, že to, čo má človek zakorene-
né mnoho rokov, sa môže meniť postupne.

Zlepšenie zdravia má  päť základ-
ných podmienok:
1. Pravidelná fyzická aktivita – byť 
aktívny minimálne 20-30 minút denne, 
alebo 45 minút obdeň. Je dôležité zaradiť 
fyzickú aktivitu do denného plánu. Je  jed-
no, či je to rýchla chôdza, beh, plávanie, 
cvičenie, pilates, tancovanie či intenzívny 
tréning. 
2. Stravovanie nám dodáva energiu, ži-
viny. Žiaľ, ak je nesprávna skladba stravy 
alebo nesprávne množstvo, prejavuje sa to  
vzostupom hmotnosti, vznikom nových 
ochorení  a zhoršením existujúcich. Den-
ný príjem energie má byť primeraný fyzic-
kej aktivite. Pre aktívne ženy predstavuje 

1 800 – 2 000 kcal, pre aktívnych mužov 
2 400 – 2 600 kcal. Vekom sa potreba ener-
gie znižuje, za každú dekádu od 50 rokov 
asi o 10 percent. 
3. Prispôsobiť sa výživovým odporu-
čeniam – vynechať tučné jedlá, konzu-
movať iba chudé druhy mäsa a mliečnych 
výrobkov, zaradiť denne zeleninu a ovocie 
aspoň 3-5 porcií. Znížiť príjem červené-
ho mäsa na maximálne 3-4 x do týždňa  
a zvýšiť príjem rýb – minimálne 2 – 3 x do 
týždňa. Vyhýbať sa vysokej konzumácii 
alkoholu a kofeínu.
4. Piť dostatok tekutín, najlepšie čistú 
vodu alebo nesladné čaje. Vynechať úplne 
sladené nápoje.

Pravidelne sa stravovať – najlepšie aj 
v rovnakých časových intervaloch, nevy-
nechávať raňajky a nejesť neskoro večer ( 
minimálne 3 hodiny pred spánkom už sa 
vyhýbať jedlu).

Prvé výsledky sa 
dostavujú už po týždni 
a  rozhodujúcim je pre-
konať prvé tri týždne, 
potom už všetky zmeny 
v  prospech zdravia 
idú ľahšie.

Veľa zdravia v roku 2020

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy
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Báli sme sa o ňu. Vo firme bola jedna 
z najuštvanejších. Takmer denne pô-
sobila tak, že prvé, čo mi zišlo na um, 
keď som ju stretol bolo, či už niekto 
volal záchranárov, alebo je to tento-
raz na mne. 

Napodiv, nikdy neskolabovala na 
verejnosti a čo sa dialo v jej kancelárii 
nikto nevedel, lebo nikto nevedel ani to, 
kde ju má, na ktorom poschodí, v rámci 
akého útvaru.

Žila a pracovala na chodbách. A vo 
výťahu a na trase z a do jedálne. Prípad-
ne do bufetu. To boli najfrekventovanej-
šie migračné trasy kolegov v pracovnom 
čase. Celé roky. Mala úradnícky čas. 
SELČ – ÚČ. Nevynechávala ani pra-
covné soboty a najrôznejšie brigády. 
Zaobstarávala catering. No, po našom 
– proviant. 

Postavou bola nižšieho vzrastu, 
zhrbený predklon, zjavne sa prispôso-
bila trvalému polobehu. Podobne ako 
u primátov. Väčšinou neupravené vlasy, 
presne taký účes, ako keď si do porastu 
na hlave z času na čas hrabnete s cieľom 
vytrhať si to na protest proti celému zlé-
mu a neprajnému svetu.

Z jedenástich povolených osôb, 
ktoré sa smeli prepravovať v jednej z 
výťahových kabín, bola vždy a v každej 
prítomná aj ona. Úplne jedno, ktorý zo 
štvorice výťahov automat prihral na po-
schodie najskôr, vždy bola dnu.

Stála opretá  v rohu, tesne pred 
zrútením sa, z každej strany kŕčovito 
zvierala držadlo. Pod pazuchou šanón, 
niekedy aj dva až tri,  inokedy zas nejaké 
spisy... vždy niečo. Za starých čias, keď 
sa ešte vysielalo z pásov, nosila po chod-
bách škatuľu s pásom, obvykle s dosť 
odmotaným, ťahajúcim sa niekoľko de-
siatok metrov za ňou po kobercoch.

Mno – poučenie. Už roky som  z toho 
pracoviska odídený. Pre nadbytočnosť. 
Robil som totiž nočné, víkendy, sviatky, 
vždy, keď sa práve zväzákom a iným 
„úderníkom“ nechcelo. Ona je tam vraj 
stále a stále behá ustarostená odkiaľsi 
kamsi. V dobrej kondícii a zaručene v 
ideálnom zdravotnom stave. Chcete v 
práci dožiť aspoň do invalidného do dô-
chodku? Dá sa -  musíte sa iba naučiť ju 
dobre predstierať. Ak budete iba makať, 
vyhodia vás. Máte na výber. Kým ste 
mladí!

Poučenie 
uštvanej kolegyne

» Ivan Brožík

Poviedka

sieť 

VYDAVATEĽSTVO TLAČIAREŇ

1 300
kolportérov

DISTRIBÚCIA

www.regionpress.sk
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Tento štát

Eduard Chmelár 
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Ako jediný politický subjekt chodíte medzi 
robotníkov. V 
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Niektorí zamestnávatelia na vás poslali 
políciu a obvinili vás z poburovania.
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Na kandidátke 

asi najviac robotníkov zo všetkých strán. 
Predsa len, nebolo to trúfalé,                 
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Lebo toto znamená naše volebné 
heslo SLOVENSKO PRE VŠETKÝCH,                              
NIE PRE VYVOLENÝCH.
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Na prelome rokov už si živnostníci 
zvykli na novodobý rituál. Zvyšo-
vanie odvodov. Tento rok na tých 
zdravotných a sociálnych v ich mi-
nimálnej výške zaplatia takmer o 
167 eur viac.

„No, veď ale daň z príjmu sa zmen-
ší“ -  môže znieť protiargument. Jeho 
používatelia však ani len netušia, že 
živnostníci majú neraz príjmy tak níz-
ke, že už roky žiadnu daň nemajú z 
čoho zaplatiť. Jednoducho, vymeriava-
cí základ ich až k zdaneniu nepustí.

Živnostník platí odvody do zdra-
votnej poisťovne a Sociálnej poisťovne. 
Výška samotných odvodov (resp. pred-
davkov na poistenie) závisí od viace-
rých faktorov - napríklad či živnostník 
podniká prvý rok, alebo má živnosť 
popri zamestnaní, štúdiu, alebo mater-
skej, alebo naopak vykonáva živnosť 
ako svoju jedinú zárobkovú činnosť.

Živnostník je povinný platiť odvo-
dy do Sociálnej poisťovne od 1.7., resp. 
1.10. kalendárneho roka, ktorý nasle-
duje po kalendárnom roku, v ktorom 
jeho príjem z podnikania presiahne zá-
konom stanovenú výšku. Pre vznik pla-

tenia odvodov do Sociálnej poisťovne 
sa posudzuje to, či príjem živnostníka 
bol vyšší ako je 12-násobok 50 percent 
priemernej mesačnej mzdy za kalen-
dárny rok.

SZČO platí povinný odvod do Soci-
álnej poisťovne vo výške 33,15 percent z 
vymeriavacieho základu vypočítaného 
na základe údajov z podaného daňové-
ho priznania za predchádzajúce zda-
ňovacie obdobie.

Minimálny mesačný odvod do SP 
bude v roku 2020 vo výške 167, 89 eura.

Zdravotné poistenie u SZČO sa 
platí vo forme preddavkov. Minimál-
ny preddavok SZČO na rok 2020 bude 
70,91 eur a minimálny preddavok SZČO 
so zdravotným postihnutím bude 35,45 
eur.

Ak platíte odvody vo forme trva-
lých platobných príkazov, máte nece-
lý mesiac na to, aby ste ich zmenili a 
upravili na nové sumy. Odvody sa totiž 
platia „spätne“ a tak prvým mesiacom, 
kedy ich odvádzame v novej výške, je 
február.

Viac o 166, 92 eura

» red

auto moto

» Kúpim Jawu,CZ, Sim-
son môžu byť aj nepo-
jazdné alebo len diely. 
0949505827

» 

» KÚPIM HAKI LEŠENIE, 0908 
532 682 

» Kúpim jelenie paro-
žie za najlepšiu cenu! 
0944132200

» Kúpim starý pred vojnový 
bicykel.Vojenskú výstroj a 
iné veci týkajúce sa 1- 2sv. 
vojny. 0905459533

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Chcete si
podať inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RP medzera PP medzera
Číslo rubriky medzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP PP 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uve-
rejniť v ľubovoľných iných na-
šich novinách, PP zameňte za 
skratku novín, ktorú nájdete 
na 2. strane. Službu PlatbaMo-
bilom.sk technicky zabezpeču-
je ELET, s.r.o.

Tel.: 0951 262 644

STROJOVÉ OMIETKY

STROJOVÉ POTERY
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TM
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PLASTOVÉ OKNÁ, 
DVERE

 KOMPLETNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ
 PREDAJ PARAPETOVÝCH DOSÁK
 ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU

 GARÁŽOVÉ BRÁNY
možnosť predaja 

aj na splátky

Kontaktná adresa Prešov:
Levočská 2
Tel./fax: 051/7718 607
Mobil: 0903 634 202

Kontaktná adresa Poprad:
Hviezdoslavova 24
tel.: 0915 547 169
email.: poprad@dachmann.sk

www.dachmann.sk
maxidachmann@gmail.com
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DESIGN, KTORÝ OSLOVÍ

PO-PIA  08:30 - 17:30
SOB  08:00 - 12:00

0915 966 912
info@obklad.sk

Naša spoločnosť sa zaoberá veľkopredajom a malopredajom obkladov, dlažieb, kompletného 
vybavenia kúpeľní, dlažieb do reprezentačných priestorov a kuchynských obkladov.
Ponúkame široký sortiment rôznych značiek.

KOMPLET- POPRAD, s.r.o.
Ul. Teplická 3862 , 058 01 Poprad

Ponúkame pre Vás:

WWW.OBKLAD.SK

VIAC AKO 10 ROKOV SKÚSENOSTÍ

Firma Komplet-Poprad, s. r. o. 
JE PRESŤAHOVANÁ  
na  Ul. Teplická 3862, 058 01 Poprad 
(Areál Stavomontáži oproti Hagard Hal, Schüle Slovakia).  

Tešíme sa na Vás v nových priestoroch!

Komplet - Poprad
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PRESŤAHOVALI SME SA!
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V prvom štvrťroku sa začne proces 
vyhľadávania škôl. Materských, 
stredných či vysokých. Napriek 
tomu, že sa u nás degradovalo vzde-
lávanie, mnohým rodičom záleží na 
tom, aby našli svojmu dieťaťu dobrú 
školu.

Na začiatku nášho sprievodcu ško-
lami si treba uvedomiť, že to, čo sa z 
našich detí stane, nezávisí len od školy 
a nedá sa to zabezpečiť len investíciou 
do vzdelávania. Veď koľko vzdelaných 
ľudí je bez práce alebo robia niečo, čo 
s ich štúdiom nesúvisí. Na uplatnenie 
človeka vplýva komplex faktorov od 
rodiny, osobnostných predpokladov 
po charakter pracovného trhu či zlo-
ženie spoločnosti. Isto, premysleným 
výberom školy zabezpečíme najdôleži-
tejší krok k perspektívam nášho dieťaťa 
a naznačíme jeho cestu.

Na výber školy si treba definovať 
realistické kritériá a rozhodne sa ne-
treba sústrediť iba na blízkosť k byd-
lisku. Takisto sa netreba spoliehať na 
internetové referencie, ktorých zámer 
nemusí byť vždy čestný. Najhoršie je 
vyberať si školu podľa toho, že tam 
nastúpi aj náš známy. Alebo je jej ab-
solventom známa osobnosť. To nemusí 
byť zárukou, že aj nám bude taká škola 
vyhovovať. Najlepšie je kontaktovať sa 
osobne s ľuďmi, ktorí sú absolventmi  
školy a majú istý nadhľad. Do veľkej 
miery čo-to naznačia prehliadky školy 

počas dňa otvorených dverí alebo v iné 
dni. Zúčastniť by sa mali obaja rodičia 
alebo rodič s niekým blízkym, možno s 
odborníkom. 

Predtým si treba uvedomiť predpo-
klady školy: Ako napĺňa požiadavky 
súčasnej spoločnosti? Ako komunikuje 
s potenciálnymi „klientmi“? Aký má 
vizuál a materiálno-priestorové vy-
bavenie? Akú má víziu a obsah vzde-
lávania? Ako spolupracuje so svojím 
okolím, kto tvorí jej komunitu? Ak sa 
škola vyberá pre staršie dieťa, je dô-
ležité, aby sa aj ono zapojilo do tohto 
procesu. Dôležité je spoznať vedenie 
školy, keďže v slovenskej legislatíve je 
kľúčové pri profilácii, ale aj pri zlom 
fungovaní. Veľa prezradí aj pohľad na 
web školy, na jej dizajn, obsah, aktua-
lizácie a informácie. Ťažším je zistenie, 
či personál školy berie svoju službu ako 
povolanie či zamestnanie - to by mohol 
naznačiť napr. deň otvorených dverí.

Výber školy teda závisí od komple-
xu kritérií, nie napr. iba od toho, či sa 
tam učí angličtina, či majú Montessori. 
Školy sa v súčasnosti tiež riadia marke-
tingom a pre získanie žiakov môžu za-
vádzať. Zároveň si treba uvedomiť, že 
neexistuje ideálna škola, ani keby bola 
alternatívna či súkromná. Je potrebné 
si vopred stanoviť očakávania, uplatniť 
kritické myslenie a nespoliehať sa na 
módne predstavy o najlepšej škole.

Trojuholník škola – rodič - žiak

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ

13. 1. 1928 
– narodil sa Karol Machata, slovenský he-
rec († 2016). 

14. 1. 1301 smrťou uhorského kráľa On-
dreja III. vymrela dynastia Arpádovcov.

Výročia a udalosti
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7Za férové a hrdé Slovensko

Politici musia 
ukázať, že na ňu majú aj odvahu, 
riešenia a energiu.

Slovensko je plné slušných, praco-
vitých, talentovaných ľudí, 

.

Našu dravosť a vytrvalosť musíme 
smerovať do riešení. Nie do zby-
točných sporov a hádok,

Na zmenu však potrebujeme nielen 
dohody, ale aj odvážne riešenia.

Zmena nikdy neprichádza 
ľahko. Sme však pripravení - bojovať 
za férové a hrdé Slovensko.

MIROSLAV BEBLAVÝ

80% Inzercia 
u nás sa oplatí

distribúcia: 40 000 domácností
popradsko@regionpress.sk

Páči sa mi
POPRADSKO.SK

na facebooku
- nové inzeráty, 

FB

WWW.REGIONPRESS.SK
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Našli ste si pod vianočným strom-
čekom darček, ktorý sa vám ne-
hodí, či neulahodil vášmu vkusu, 
prípadne nemá správnu veľkosť 
či farbu? Môžete sa pokúsiť o jeho 
výmenu či vrátenie. To či uspejete, 
však záleží na dobrej vôli predáva-
júceho.

Mnoho obchodníkov sa snaží zákaz-
níkom vyjsť v ústrety a nevhodný dar-
ček im vymenia za iný tovar, prípadne 
pristúpia aj k vráteniu peňazí, nie je to 
však ich zákonná povinnosť, pretože 
sa v uvedených prípadoch jedná o bez-

dôvodné vrátenie či výmenu tovaru v 
kamennom obchode. „To znamená, ak 
tovar ktorý bol zakúpený aj ako darček a 
tento bol malý, veľký, úzky, široký, alebo 
sa niekomu nepáčil, respektíve bol ne-
vhodný, či duplicitný, predávajúci nie je 
povinný vziať ho späť, alebo vymeniť za 
iný,“ objasňuje Danuša Krkošová, tlačo-
vá hovorkyňa Ústredného inšpektorátu 
Slovenskej obchodnej inšpekcie.

Informujte sa vopred
Ak si teda pri kúpe darčekov nie ste 

istí veľkosťou či inými parametrami to-
varu, je lepšie sa o jeho možnej výme-
ne dohodnúť s predávajúcim skôr ako 
si tovar zakúpite. „Máme poznatky z 
minulých období, že niektorí predáva-
júci, predovšetkým obchodné reťazce, 
vychádzajú spotrebiteľom v ústrety a v 
určitom čase - niekoľkých dní po kúpe, 
tovar, ktorý nebol používaný alebo ne-
podliehal reklamácii, prevezmú späť a 
vrátia peniaze. Je to koniec koncov ve-

cou obchodnej politiky každého predá-
vajúceho a spotrebiteľ sa k takémuto ob-
chodníkovi rád bude vracať a využívať 
jeho služby,“ hovorí hovorkyňa, záro-
veň však dodáva, že kúpou tovaru, teda 
jeho zaplatením a prevzatím, prechádza 
jeho vlastnícke právo z predávajúceho 
na kupujúceho. Ide o klasický spôsob 
predaja v predajni, kde si ho spotrebiteľ 
môže pred kúpou prezrieť. „Iné je to v 
prípade, keď si spotrebiteľ uplatnil prá-
vo na reklamáciu, ak sa v záručnej leho-
te vyskytla chyba na výrobku. Vtedy ide 
o reklamačné konanie,“ upresňuje D. 
Krkošová.

Reklamácia a jej podmienky
Reklamáciu si môžete uplatniť v 

ktorejkoľvek prevádzkarni predáva-
júceho, v ktorej je prijatie reklamácie 
možné s ohľadom na predávané výrob-
ky alebo poskytované služby, alebo u 
určenej osoby, ktorá je povinná rekla-
máciu vybaviť. Ak povaha výrobku 
neumožňuje doručiť výrobok predá-
vajúcemu môžete pri uplatnení rekla-
mácie požadovať odstránenie vady na 
mieste, kde sa výrobok nachádza ale-
bo si s predávajúcim dohodnúť spôsob 
prepravy výrobku. Máte tiež právo na 
úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré 
vám vznikli v súvislosti s uplatnením 
reklamácie.

Pripravte si doklad o kúpe
Nezabudnite, že pri uplatnení re-

klamácie je potrebné doložiť doklad o 
kúpe a/alebo záručný list v prípade, ak 
vám bol vydaný. Predávajúci je povin-
ný pri uplatnení reklamácie vydať vám 
potvrdenie. Ak je reklamácia uplatne-
ná napríklad elektronickou poštou, 
predávajúci je povinný doručiť vám 
potvrdenie o uplatnení reklamácie ih-
neď, najneskôr však spolu s dokladom 
o vybavení reklamácie. Potvrdenie o 
uplatnení reklamácie sa nemusí do-
ručovať, ak spotrebiteľ má možnosť 
preukázať uplatnenie reklamácie iným 
spôsobom.

Lehotu na vybavenie 
reklamácie nie je možné predĺžiť

Predávajúci je povinný vybaviť rekla-
máciu najneskôr do 30 dní od jej uplat-

nenia. Lehota na vybavenie reklamácie 
začína plynúť dňom nasledujúcom po 
dni, kedy bola reklamácia uplatnená. 
Lehotu na vybavenie reklamácie nie je 
možné žiadnym spôsobom predĺžiť. Po 
jej márnom uplynutí vám vzniká nárok 
na odstúpenie od zmluvy a vrátenie pe-
ňazí za reklamovaný výrobok.

Obdobie uplatnenia reklamácie
Ak ste si uplatnili reklamáciu počas 

prvých 12 mesiacov od kúpy, predáva-
júci môže vybaviť reklamáciu zamiet-
nutím len na základe odborného po-
súdenia; bez ohľadu na jeho výsledok 
všetky náklady znáša predávajúci. Ak 
ste si reklamáciu výrobku uplatnili po 
12 mesiacoch a predávajúci ju zamie-
tol, je povinný v doklade o vybavení 
reklamácie uviesť, komu môžete zaslať 
výrobok na odborné posúdenie (súd-
ny znalec, autorizovaná osoba, urče-
ná osoba). Ak bude odborný posudok 
vo váš prospech, môžete reklamáciu 
uplatniť znova; znova uplatnenú rekla-
máciu nemožno zamietnuť. Náklady 
odborného posúdenia ako aj všetky 
ostatné súvisiace účelne vynaložené 

náklady znáša predávajúci. Predáva-
júci je povinný vám uhradiť do 14 dní 
odo dňa znova uplatnenia reklamácie 
všetky náklady vynaložené na odborné 
posúdenie, ako aj všetky ďalšie súvisia-
ce náklady.

Nárok na vrátenie tovaru 
bez udania dôvodu

Zákonný nárok na vrátenie tovaru 
bez udania dôvodu vzniká len vtedy, ak 
ste vianočné darčeky zakúpili napríklad 
v internetovom obchode. Vtedy máte 
povinnosť uplatniť si právo na odstú-
penie od zmluvy písomne, v listinnej 
podobe alebo v podobe zápisu na inom 
trvanlivom nosiči, ak bola zmluva uza-
tvorená ústne. Urobiť ste tak však mali v 
lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. 
„Po doručení oznámenia o odstúpení 
od zmluvy je predávajúci povinný bez 
zbytočného odkladu, najneskôr do 14 
dní odo dňa doručenia oznámenia vrá-
tiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od 
neho prijal na základe zmluvy alebo v 
súvislosti s ňou, vrátane nákladov na 
dopravu, dodanie a poštovné a iných 
nákladov a poplatkov. Na druhej stra-
ne, spotrebiteľ musí najneskôr do 14 dní 
odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať 
tovar späť alebo ho odovzdať predávajú-
cemu. Internetový predajca je povinný 
vrátiť spotrebiteľovi peniaze a nemôže 
si ani dávať podmienky, napríklad také, 
aby si vybral iný tovar,“ vysvetľuje D. Kr-
košová. Zároveň pripomína, že ide len o 
prípady, keď k uzavretiu zmluvy došlo 
výlučne pomocou prostriedkov diaľko-
vej komunikácie akými sú napríklad ko-
munikácia prostredníctvom internetu, 
telefónu či telefaxu, bez súčasného vzá-
jomného kontaktu medzi predávajúcim 
a kupujúcim. Nejde teda o prípady, ak 
bol tovar zakúpený priamo v prevádz-
karni – kamennom obchode.

Stranu pripravila RENÁTA KOPÁČOVÁ

Je rozdiel medzi vrátením tovaru a reklamáciou

Možnosti vrátenia vianočných darčekov 

Žiadny právny predpis nepriznáva spotrebiteľovi nárok na bezdôvodné vrátenie 
tovaru, zakúpeného v takzvanom kamennom obchode. 

foto autor PhotoMIX-Company pixabay

Podmienky vrátenia tovaru pri nákupoch prostredníctvom internetu sú iné ako pri nákupoch v kamenných obchodoch.               
foto autor Mediamodifier pixabay

SPOLOČNOSŤ Najčítanejšie regionálne noviny

UPOZORNENIE 
Žiadny právny predpis nepriznáva 
spotrebiteľovi nárok na bezdôvod-
né vrátenie tovaru, zakúpeného v 
takzvanom kamennom obchode - 
prevádzkarni. Ak predávajúci takúto 
možnosť, prípadne možnosť výmeny 
tovaru za iný tovar spotrebiteľovi 
ponúka, činí tak nad rámec svojich 
povinností. Nárok na bezdôvodné 
vrátenie alebo výmenu tovaru nie je 
právne vymáhateľný. Zaplatením za 
tovar v kamennom obchode sa spot-
rebiteľ stáva vlastníkom tovaru.
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„Ak nepôjdem voliť, automaticky sa vzdá-
vam práva haniť či chváliť dianie na poli-
tickej scéne za uplynulé štyri roky.“

Erik Pančík - Čierny Balog 

Vox populi

PRÁCA 
PRE KAŽDÉHO 
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY  

CALL CENTRUM: 

0905 552 537
0915 971 823

UBYTOVANIE a DOPRAVA hradené
 VHODNÉ PRE MUŽOV,  ŽENY aj PÁRY 85

_0
01

9

Pracovník vo výrobe / ČR 
Kontrolór kvality/ ČR 
Prijímame OPATROVATELKY do Rakúska 
a Nemecka na TPP

Balenie čokolády
a kozmetiky / ČR 

BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

34
-0

00
7-

1

www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE

Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
BEZPEČNOSTNÉ DVERE

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 250€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

Otvorené:
Po-Pia: 9-170905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78

FIRMA TATRA TEXTIL, s.r.o. 
POPRADSKÁ 224, HOZELEC 

PRIJME DO ZAMESTNANIA:

 
ZÁKLADNÁ MZDA PRI NÁSTUPE 3,10 EUR/HOD., 

PRÍPLATKY DO VÝŠKY 100 EUR, + VÝKONNOSTNÁ PRÉMIA
OSOBNÝ POHOVOR NUTNÝ.

BLIŽŠIE INFORMÁCIE O TERMÍNE POHOVOROV V PRAC. DŇOCH 
OD 8:00 DO 15:00 HOD. NA TEL. Č.: 0903 635 278

79
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00
8

63
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2

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY

0918 477 323  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás
splátky od 98 €

zimné záhrady 
splátky od 149 €

ZĽAVY AŽ DO 30% Možnosť výhry 700 €NOVOROČNÁ AKCIA

BIOCLIMATIC pergoly
splátky od 238 €

Marcela Petreková

petrekova@regionpress.sk 
0905 338 878
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HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

www.regionpress.sk

NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS
popradsko@regionpress.sk

0905 338 878
16. 1. 2009 
bol posledným dňom platnosti slovenskej 
koruny.

Výročia a udalosti
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Skladník (Nemecko)

2200 EUR/mesačne Brutto

3000 EUR/mesačne Brutto
Mäsiar (Rakúsko)

0903 431 350
85
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00
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PRIJMEME

2400 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar-pomocník  (Rakúsko)

32
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00
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AIW - Práca - Opatrovanie 
seniorov v Rakúsku!

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax

·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

máme stále dostatok ponúk aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

prijme do pracovného
pomeru:

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)

e-mail: praca@schnellecke.com   
  tel.: 0800 144 140

32
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Vodič LKW od 810 € brutto + 160 € 
variabilná zložka + ďalšie prémie

Vodič VZV / retrak / ťahač od  810 € brutto 

od  810 € brutto 

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

Pracovník montáže
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie
od  765 € brutto Skladový pracovník
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hnutie!

RASTIEME

-

-

vytvorili krajinu, kde budeme 

-
-

-
pujú aj v pléne Národnej rady, 

-

-
-

-

V posledných prieskumoch 

-

-

-

-

-

-

-
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93
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